Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11. marca 2016

Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119, 951 72 Neverice

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

11. marca 2016

Prítomní:

Eduard Kajaba, starosta obce
Poslanci:
Lenka Bartová
Ing. Ľudovít Bugár
Mgr. Andrea Havetová
Zdeno Parák
Ing. Tomáš Vician

Ospravedlnení:

Imrich Gubo
Ingrid Kohútová

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie OZ otvoril Eduard Kajaba, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
a poďakoval poslancom za účasť a pomoc pri podujatiach v obci, konaných v tomto roku.
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní piati poslanci a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice:
p. Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
a overovateľov zápisnice:
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ
Zdeno Parák, poslanec OZ
Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0

1

Uznesenie prijaté pod č. 59/2016 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
8. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Ing. Ľudovít Bugár a Zdeno
Parák
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ
Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Mgr. Andreu Havetovú, poslankyňu OZ a Ing. Tomáša Viciana,
poslanca OZ
4. Schválenie programu rokovania
Eduard Kajaba, starosta obce - oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu
rokovania. Vyzval ich, aby sa k programu rokovania vyjadrili, ak majú doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. Správy inventarizačných komisií
7. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2016 - 2018
8. Rôzne – Diskusia (Informácia o anonymnom podaní na MŠ Neverice, Informácia
o úspešnosti stratégie združenia „Tribečsko“, Informácia o podaní žiadosti na projekt
opravy ciest, Prerokovanie prevádzky a cenníka multifunkčného ihriska)
9. Rekapitulácia uznesení
10. Záver
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Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Eduard Kajaba. K plneniu uznesení neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Správy inventarizačných komisií
Správu o inventarizácii objektu kultúrneho domu, obecného úradu a knižnice predniesol
Ing. Tomáš Vician, tvorí prílohu zápisnice č. 2. Ing. Ľudovít Bugár predložil poslancom
správu o inventarizácii v priestoroch hasičskej zbrojnice a domu smútku, tvorí prílohu
zápisnice č. 3. O výsledku inventarizácie v priestoroch štadióna TJ a miestneho hospodárstva
informoval Zdeno Parák, správa tvorí prílohu zápisnice č. 4. Mgr. Andrea Havetová
predniesla správu z inventarizácie materskej školy, príloha zápisnice č. 5 a zároveň navrhla,
aby sa zloženie inventarizačných komisií každý rok menilo. Správu z inventarizácie objektu
bývalej základnej školy predložila Monika Zúziková, príloha zápisnice č. 6.
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Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
správy inventarizačných komisií z inventarizácie majetku obce Neverice k 31.12.2015
7. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2016 – 2018
Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2016 – 2018 odprezentovala Monika Zúziková,
referentka OcÚ. Na základe otázok poslancov podrobne vysvetlila výdavkové položky:
Ochrana pred požiarmi, Kultúrne služby, Verejné osvetlenie, Rekreačné a športové služby.
Rozpočet tvorí prílohu zápisnice č. 7.
Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Rozpočet obce Neverice na rok 2016
berie na vedomie
Rozpočet obce Neverice na roky 2017 - 2018
8 . Rôzne - Diskusia
a) Informácia o anonymnom podaní na MŠ
-

Eduard Kajaba, starosta obce – oboznámil poslancov o anonymnom podaní, sťažnosti
rodiča dieťaťa navštevujúceho Materskú školu v Nevericiach, Úradu verejného
zdravotníctva v Nitre. Ústnym podaním rodič subjektívne kritizoval nedostatky
objektu materskej školy. Na základe uvedeného predmetný úrad vykonal kontrolu,
ktorej výsledkom sú uložené opatrenia (sprísnenie používania pitnej vody, zavedenie
opatrení pri likvidácii kuchynského odpadu, nutnosť rekonštrukcie strechy a
4

vnútorných priestorov). Súčasne informoval poslancov, že žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti materskej školy (oprava
strechy, zateplenie obvodového plášťa budovy) nám opätovne nebola schválená.
Nevyhnutné práce – výmenu strešnej krytiny a rekonštrukciu vnútorných priestorov
budovy bude potrebné zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov v termíne do
1.9.2016.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – možno by pomohlo zrealizovanie verejnej
zbierky.
b) Informácia o úspešnosti stratégie združenia „Tribečsko“
-

Eduard Kajaba, starosta obce – informoval poslancov o schválení stratégie združenia
„Tribečsko“, veľkej MASKY – Leader, čím sa otvára obci priestor pre čerpanie
dotácií z ďalšieho programovacieho obdobia.

c) Informácia o podaní žiadosti na projekt opravy ciest
-

Eduard Kajaba, starosta obce - informoval o podaní žiadosti obce o nenávratný
finančný príspevok na projekt „Výstavba chodníka a oprava miestnych komunikácií
v obci Neverice (Fundušská a Nitrianska). Jednou z podmienok podania žiadosti bolo
zrealizovanie verejnej súťaže na výber dodávateľa, víťazom sa stala EUROVIA SK,
a.s.

d) Prerokovanie prevádzky a cenníka multifunkčného ihriska
-

-

-

Monika Zúziková, referentka OcÚ – novovybudované multifunkčné ihrisko je
vlastníctvom obce Neverice a je určené na športové vyžitie obyvateľov obce, ale aj jej
návštevníkov. V zmysle zmluvných podmienok je potrebné umiestniť v jeho
priestoroch informačnú tabuľu s oznámením o jeho realizovaní s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2015“.
Súčasne je potrebné stanoviť pravidlá používania, ktoré sa týkajú najmä:
Vstup na MI je dovolený len v čistej športovej obuvi so svetlou podrážkou, kopačky
len turfy alebo gumotextilné. Zakázané sú atletické tretry aj topánky na podpätkoch.
Zákaz jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboardoch po ploche MI.
Zákaz trvale stavať lavičky a stoly na plochu MI.
Zákaz poškodzovať plochu a zariadenie MI.
Zákaz znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami.
Zákaz konzumácie potravín a nápojov na ploche MI.
Zákaz používania alkoholických nápojov a iných omamných látok.
Zákaz fajčenia a rozkladania ohňa.
Zákaz vodiť psov do areálu ihriska.
Osoby, ktoré sa v areáli pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť
a zodpovedajú i za škody na majetku obce spôsobené svojím konaním v celom areáli
MI. Za užívanie MI maloletými deťmi zodpovedajú ich zákonní zástupcovia.
Eduard Kajaba, starosta obce – bude potrebné doplniť lavičky za účelom prezúvania
športovcov, smetné koše a toalety.
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-

Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice – požiadal o stabilné termíny
pre využívanie multifunkčného ihriska za účelom tréningov domáceho futbalového
družstva a to v utorok a vo štvrtok od 18.00 h do 19.30 h a ďalšie vopred rezervované
prenájmy. Ďalej žiadal oslobodenie od poplatku za využívanie multifunkčného ihriska
pre kolektív futbalistov reprezentujúcich obec.

Po prerokovaní tohto bodu poslanci schválili cenník za prenájom multifunkčného
ihriska. Materiály tvoria prílohu zápisnice č. 8 a 9.
Hlasovanie:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
cenník za prenájom Multifunkčného ihriska v Nevericiach:
Občania s trvalým pobytom v obci a športové kolektívy reprezentujúce Obec Neverice
- bez poplatku
Občania bez trvalého pobytu v obci a iné športové kolektívy
- 4,00 €/ hod bez osvetlenia
- 6,00 €/hod s osvetlením
Andrea Havetová, poslankyňa OZ – na základe pretrvávajúcich problémov v súvislosti
s parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré bolo riešené na zasadnutí OZ už
v roku 2015 (vodiči boli upozornení prostredníctvom rozhlasovej relácie v obecnom rozhlase)
pripravila návrh oznamu, ktorý by sa doručil do každej domácnosti a zverejnil na webovej
stránke obce.
Eduard Kajaba, starosta obce – informoval o plánovanom stretnutí Združenia obcí
Mikroregión „Podtríbečie – Drevenica“ vo veci čistiarne odpadových vôd, ktoré sa má
uskutočniť v stredu 16.3.2016. O výsledku stretnutia budú poslanci informovaní.
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – bezplatný prenájom priestorov pre umiestnenie
povodňovej súpravy pre činnosť DHZ je dohodnutý v súkromných priestoroch do 15. apríla
2016. Je potrebné zabezpečiť na tento účel uvoľnenie obecných priestorov. Upozorňuje na
nutnosť vykonania STK a EK na vozidle AVIA a za účelom obmeny materiálu dokúpiť
zásahové hadice a ochranné pomôcky pre zásahovú činnosť DHZ.
Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice – informoval sa na konkrétne
výdavky - použitie dotácie na rekonštrukciu športového areálu. Ochota športovcov vykonávať
práce brigádnicky trvá, problémom sú finančné prostriedky na zakúpenie ďalšieho stavebného
materiálu.
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Eduard Kajaba, starosta obce – konkrétne informácie poskytne referentka OcÚ Monika
Zúziková. Obec bude zabezpečovať kosenie trávnatej plochy ihriska, naďalej pranie dresov
a zabezpečí rekonštrukčné práce vo vnútorných priestoroch umyvárne a šatní, podľa
dostupnosti finančných prostriedkov. Keďže dotácia z MF SR sa už preinvestovala,
brigádnicke práce oddielu sú vítané.
9. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie konštatoval, že všetky body programu zasadnutia boli
riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia, súčasne prečítal prítomným
prijaté uznesenia.
10. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 8. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 17. marca 2016

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ
Zdeno Parák, poslanec OZ

Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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